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Кандидатствайте за специалностите

 и  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА АКУШЕРКА 
във ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към Медицински университет - Варна
 Завършилите успешно ще могат да работят във всички  
здравни заведения в България и страните от ЕС.

 Очакваме ви!

 
 

КЪДЕ се провежда изпитът?
Ако кандидатствате само за Филиал Велико Търново за специалностите
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – в град Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ 2.
Ако кандидатствате и за други специалности и филиали – изпитът се провежда в град Варна. Следете сайта на Медицински 
университет – Варна за подробности: www.mu-varna.bg

ОТКЪДЕ може да закупите „Справочник за прием на студенти за учебната 2018/2019 година“?
·��На място във Филиала на МУ - Варна в гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ № 2
·��Книжарница "Авеста Демир Иванов" - гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 21, 
·��Онлайн на адрес: http://press.mu-varna.bg/

За контакти:
гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ №2,
Хуманитарна гимназия
GSM: 0889 90 99 87
тел: 062/ 69 00 23 и 062/69 00 24
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Програма
10.00-10.30 ч. Представяне на Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна.
10.30-11.30 ч.  Децата от ДГ “Слънчев дом“ на гости във Филиал Велико Търново
11.30-13.30 ч.  Демонстрация на  медицински манипулации:

· измерване на кръвна захар;
· измерване  на кръвно налягане, 
· извършване на ЕКГ; 
· изчисляване на ИТМ (индекс на телесната маса); 
· консултации за здравословен начин на живот, 
· демонстрация на първи грижи за новороденото дете;

10.30-13.00 ч. „Снимай се с бяла престилка“ – фотосесия за всички, които искат да се видят като бъдещи медицински 
специалисти.
13.30-14.30 ч. Лекция "Защо насилваните в детството израстват като насилници?" - проф. д-р Петър Маринов, д.м.н., 
Ръководител Катедра “Здравни грижи“, Филиал Велико Търново и Председател на Асоциацията на Експертите по психично здраве.
10.00-15.00 ч. Изложба „Медицинската професия – минало и настояще“. 
По време на дните на отворени врати може да закупите „Справочник за прием на студенти за учебната 2018/2019 година“ и други 
издания на Медицински университет – Варна, които се заплащат чрез ПОС терминал с банкова карта.

КАК се кандидатства?
С полагане на изпит тест по биология, включващ въпроси от учебния материал от 8, 9 и 10 клас. Времетраенето на изпита е 3 часа.
Конспект ще намерите в „Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година“.
Учебно помагало: Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК-Варна, специалност 
„Акушерка“ и специалност „Медицинска сестра“, МУ-Варна.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 
Обучението е само в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на 
единните държавни изисквания за специалността и на европейските стандарти. Студентите изучават теоретични и практически 
основи на сестринските грижи, медико-биологични, клинични дисциплини и хуманитарни дисциплини: медицинска 
психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационната степен „бакалавър“ и могат да практикуват в условията на болничната и извънболничната помощ – 
самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

АКУШЕРКА 
Обучението е само в редовна форма с продължителност четири години. Студентите от тази специалност се обучават по учебен 
план, стриктно изпълняващ единните държавни изисквания, по програми, включващи общомедицински, клинични, 
специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта 
на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки, грижи за новородените и 
за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки придобиват образователно-
квалификационната степен „бакалавър“ и могат да работят в държавни, общински и частни лечебни заведения. 

КАК се подават документи за кандидатстване?
 ·� Чрез сайта на МУ–Варна www.mu-varna.bg.
 ·��Ако кандидатствате само за Филиал Велико Търново за специалностите
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – във Филиал Велико Търново.
 ·��Ако кандидатствате и за други специалности и филиали трябва да подадете документи в Медицински университет - Варна, 
ул. "Марин Дринов" №55

КОГА трябва да подадете документи за кандидатстване?
От 08.06. - 25.06.2018 г. (без неделя) и от 09.07. - 13.07.2018 г.

КОГА е подготвителният курс?
Подготвителният курс по Биология ще се проведе на 07 и 08.07.2018 г. 
от 09.00 ч. в сградата на Филиал Велико Търново. 
Необходимо е предварително записване.

КОГА е изпитът?
На 18.07.2018 година - Тест по биология.


